REFERAT FRA MØTE I MOLDE MENIGHETSRÅD
Møtedato: 06.06.2018

Møtetid: kl. 19:00

Møtested: Molde domkirke (Kirkestua)

Tilstede:
Kristine Elisabet Svendsen (møteleder), Anita Dalmo Moltubak, Grethe Lystad Johnsen, Vibeke
Wiersholm Gjære, Eyvind Pettersson, , Åse Marie Longva, , Annlaug Fjøren, Stig Ove Voll og Åse Randi
Behrentz (2. vara)
Meldt forfall:
Håvard Ervik (leder) og Håvard Stedje Hansen (1.vara)
Andre til stede:
Finn Arild Fjøren, administrasjonsleder
Kristin E Ervik, diakon

ÅPEN POST
Diakoniarbeidet i menigheten v/ diakon Kristin E Ervik

GODKJENNINGSSAKER



Innkalling til møte i Molde menighetsråd 06.06.2018. Godkjent.
Referat fra møte i Molde menighetsråd 02.05.2018. Godkjent.

VEDTAKSSAKER
Sak 015/18

Menighetsweekend 2018-2019

Forslag til vedtak:
1. Menighetsrådet tar fremlagte evaluering til etterretning
2. Menighetsrådet vedtar at det skal være menighetsweekender med 1,5 års mellomrom, en om
vinteren og en på høsten.
3. ? og ? velges som menighetsrådets representanter i komite for neste menighetsrådsweekend.
Møtebehandling:
Menighetsrådet mener menighetsweekend er et viktig tiltak for å bygge menigheten vår. Noen av rådet
hadde vært på siste menighetsweekend og skrytte av opplegg og IMI-Stølen som sted for weekend på
vinterstid. Rådet synes forslaget om å ha menighetsweekend med 1,5 års mellomrom er godt. Det vil gjøre
at en når flere grupper fordi profilene på weekendene blir ulike. Det vil også gjøre at belastningen både på
komite og stab ikke blir for stor. Weekend i september gjør at de som arbeider med konfirmanter ikke kan
bli med. Det kan vurderes om hvor mange fra staben som bør være med på en slik weekend.
Vedtak
1. Menighetsrådet tar fremlagte evaluering til etterretning
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2. Menighetsrådet vedtar at det skal være menighetsweekender med 1,5 års mellomrom, en om
vinteren og en på høsten.
3. Fjorårets komite forespørres om de vil være komite også for neste weekend høsten 2019.

Sak 016/18

Medarbeiderfest 2018

Forslag til vedtak:
Menighetsrådet støtter initiativet til medarbeiderfest 25. oktober 2018 og velger……………………………. som
menighetsrådets representanter i komiteen for menighetsfesten.
Møtebehandling:
Menighetsrådet mener en slik fest er viktig og at den bør gjennomføres med jevne mellomrom. Det er også
naturlig at menighetsrådet, sammen med staben er ansvarlig en slik fest.
Vedtak
Menighetsrådet støtter initiativet til medarbeiderfest 25. oktober 2018 og Kristine E Svendsen, Åse Marie
Longva og Åse Randi Behrentz velges som menighetsrådets representanter i komiteen for menighetsfesten.

Sak 017/18

Nye tiltak for å fremme Molde domkirke som grønn menighet

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling:
Menighetsrådet mener dette er en viktig sak som må løftes frem og takker Knut I Foseide for innspillet.
Rådet etterlyser en gjennomgang av avtalen som ble inngått da Molde domkirke ble grønn menighet. Det at
menigheten er grønn menighet, forplikter oss til å arbeide aktivt med miljøspørsmål. Nye sykkelstativ er i
ferd med å bli montert, både ved tårnet og i enden av parkeringsplassen. Sykkelparkeringen vil bli merket.
En av de mest synlige utfordringene for Molde domkirke som grønn menighet er kirkekaffen.
Menighetsrådet ønsker å arbeide for at det i minst mulig grad blir brukt engangsmateriell og at det som
blir brukt skal være nedbrytbart og kan gjenvinnes.
Vedtak
1. Det må settes ut egen søppelbøtte for plastbeger under kirkekaffen
2. Kontakte menighetene i Bolsøy for å høre hvordan de forholder seg til bruk av engangsmateriell og
om det er tiltak vi kan samarbeide om.
3. Planen og avtalen som ble inngått i 2013 om Molde domkirke som grønn menighet skal
gjennomgås i løpet av høsten 2018.
4. Molde domkirke som grønn menighet må synliggjøres for menigheten og det må skapes en
bevisstgjøring om saken i de ulike delene av virksomheten.
5. Målsetting i 2018: Halvere bruk av ikke nedbrytbart engangsmateriell.

Sak 018/18

Turister og domkirken og omvendt

Forslag til vedtak
Saken legges frem uten forslag til vedtak
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Møtebehandling
Menighetsrådet takker Reidar Andestad for innspillet. Rådet synes det er viktig at kirken er mest mulig
tilgjengelig også for turister og andre som søker til kirken utenom gudstjenester og arrangement.
Menighetsrådet mener samtidig at turistvirksomheten er utenfor menighetsrådets primærvirksomhet og
derfor vil ikke rådet bruke ressurser på å utvide tilgjengeligheten med utvidet åpningstid eller guiding.
Dette har vært forsøkt tidligere. Turistvirksomheten gikk da med underskudd og krevde derfor ressurser
som en ønsket å bruke i det som er menighetsrådets kjernevirksomhet. Samtidig oppfordrer
menighetsrådet administrasjonen og kirkevergen til best mulig å tilrettelegge for at turistene kan bruke
kirken, både med faste åpningstider og god informasjon både i kirken og i andre kanaler.
Vedtak
Menighetsrådet takker Reidar Andestad for innspillet om turistvirksomheten. Menighetsrådet anser dette
til å være utenfor kjernevirksomheten til menigheten og vil ikke opprioritere dette fordi det vil kunne gå
bekostning av menighetsarbeidet. Samtidig oppfordrer menighetsrådet administrasjonen og kirkevergen til
best mulig å tilrettelegge for turistene som ønsker å se og bruke kirken, både med faste åpningstider og god
informasjon både i kirken og i andre kanaler.

Sak 019/18

Offertildeling 2018 høstsemester

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak
Møtebehandling:
Menighetsrådet ber om at det legges fram konkret forslag til offertildeling. Saken utsettes.
Vedtak
Menighetsrådet ber om at det legges fram konkret forslag til offertildeling. Saken utsettes.

Sak 020/18

Ny oppvaskmaskin

Forslag til vedtak:
Menighetsrådet vedtar å kjøpe ny oppvaskmaskin til kjøkkenet i kirkestua hos Westad Storkjøkken. Tilbudet
på maskin og benker er på kr. 104 703. KFUM/KFUK utfordres til å overføre tilskuddet på kr. 100 000 som
de har tidligere har vedtatt at de vil gi til formålet, slik at det kan dekke dette innkjøpet. Dersom det går ut,
dekkes hele utgiften av menighetsrådets disposisjonsfond. En eventuell rest vil også bli finansiert fra
disposisjonsfondet.

Møtebehandling:
Menighetsrådet mener det er viktig og riktig å komme i gang med oppgradering av kjøkkenet nå. Vi
arbeider etter de planer som er laget tidligere og innkjøp av ny oppvaskmaskin vil ta bort et av de mest
frustrerende punktene som kommer i forbindelse med arbeid på kjøkkenet.
Vedtak
Menighetsrådet vedtar å kjøpe ny oppvaskmaskin til kjøkkenet i kirkestua hos Westad Storkjøkken. Tilbudet
på maskin og benker er på kr. 104 703. KFUM/KFUK utfordres til å overføre tilskuddet på kr. 100 000 som
de har tidligere har vedtatt at de vil gi til formålet, slik at det kan dekke dette innkjøpet. Dersom det går ut,
dekkes hele utgiften av menighetsrådets disposisjonsfond. En eventuell rest vil også bli finansiert fra
disposisjonsfondet.
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REFERATSAKER





Referata fra møte i MMR-AU 29.05.2018
Revisjonsrapport for Molde menighetsråds regnskap for 2017
Spørreundersøkelse om menighetsbladet På kirkebakken
Prosjektrapport 2017 fra misjonsprosjekt Liberia.

Molde domkirke 14.06.2018
for Molde menighetsråd

(Sign.)
Kristine Elisabet Svendsen
Møteleder

Finn Arild Fjøren
Administrasjonsleder
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